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PERIODE PELAPORAN  : 07 January 2022 

NOMOR SITREP  : 01 

DILAPORKAN OLEH : Caritas Indonesia 

 

1. GAMBARAN SITUASI 

• Hujan deras yang terjadi sejak Kamis malam (6 Januari 2022) menyebabkan banjir 

bandang dan tanah longsor di Jayapura. Wakapolres Jayapura, AKBP Suprapto 

mengatakan bahwa tujuh orang meninggal dunia.  

• Daerah yang terkena dampak parah adalah Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Entrop, 

Abepura, Heram dan Muara Tami. Banjir juga melanda RS Aryoko, Pasar Yotefa, dan 

kantor Gubernur.  

• 125 KK (500 jiwa) telah mengungsi ke tempat-tempat yang aman atau di keluarga 

mereka. 

2. RESPON PEMERINTAH 

• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jayapura saat ini masih berada di 

Kabupaten Abepura dan mengevakuasi warga terdampak serta mendata kerusakan 

bangunan termasuk fasilitas umum. 

• BPBD mendapat informasi bahwa telah terjadi longsor di Jayapura Utara namun tidak 

mendapatkan data yang lengkap karena seluruh personel BPBD masih mengevakuasi 

warga terdampak di Abepura. 

• 3-unit perahu karet & 1-unit truk sudah dikerahkan oleh BPBD Kota Jayapura untuk 

mengevakuasi warga terdampak. 

3. RESPON CARITAS  

• Caritas Indonesia saat ini masih dalam proses koordinasi dengan Keuskupan Jayapura 

untuk menghimpun jumlah warga dan wilayah yang terdampak serta menentukan 

jenis respon tanggap darurat yang diperlukan dalam tanggap darurat ini. 
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4. KEBUTUHAN MENDESAK  

• Sembako, makanan siap saji, peralatan kebersihan, air bersih, alas tidur (selimut, 

kasur/tikar), obat-obatan/pemeriksaan Kesehatan, masker kain dan perahu karet 

(untuk keperluan evakuasi). 

5. MEDIA DAN KOMUNIKASI 

  

Situasi dan kondisi di Jayapura, Papua 

6. KOMITMEN DAN KONTRIBUSI 

• Jaringan Caritas Indonesia berkomitmen untuk membantu kebutuhan warga 

terdampak, terutama para lansia dan mereka yang belum mendapatkan bantuan 

kemanusiaan dari pemerintah, serta sulit datang ke posko bantuan. 

• Caritas Indonesia terus menjaga protokol kesehatan dan membantu mendukung APD 

bagi para relawan di posko kemanusiaan. 

7. KONTAK PERSON  

• Rudy Raka (ER-DRR Coordinator)  

Email: rudyrakasiwie@gmail.com  | Phone: +62 853-3333-3831 

• Martin Dody Kumoro (Network-Advocacy-Communication) 

Email: dody.martin@karina.or.id | Phone: +62 812 902 93177 

• Fredy Rante Taruk, Pr. (Direktur Eksekutif)  

Email: fredrtpr@karina.or.id | Phone: +62-811-805-167 
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